
 1 

                                                                                                Karup, den 22.09.2022 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmødet den 22. september 2022 
 
Mødedeltagere:  Kai Hesselberg, Carsten Helligsø, Lars-Ole Kopp, Charlotte Olesen, 
  Kirsten Andersen, Jan Nielsen. 
Afbud: 
 
Punkt 1: Orientering fra formanden: 

- Nordkredsmøde 1. nov. Drøftelse om der kan være fri start til divisionsmatch i nordkredsen. 
Lars sender et forslag og argumenter ind, så det kan komme med ud sammen med dagsor-
den. 

- Klubtur til Norge iNordvation, der er ca. 10 tilmeldte fra Karup Ok, ca. 36 tilmeldte i alt. Vi 
ændrer tilskuddet til ½ pris for børn og fastholder 200 kr. til voksne klubmedlemmer. Der 
skrives ud til medlemmerne. 

- Familie O. Der var 15-20 deltagere sidste gang. Der kom nogle nye deltagere. Lars køber 
nogle nye kompasser i en bedre kvalitet, til præmier for 6 gange. 
 

Punkt 2: Orientering fra næstformand: 
- Klubfest, Kirsten har skrevet til Anni og Lau vedr. klubfesten. Christian og Jane tager musik 

med. 
- Klubshoppen forlænges september ud. 
- Reol i depotet er mindre defekt. Hylder der vipper. Lars undersøger hvilken løsning der er 

den rette at købe inklusive kasser med låg. 

 
Punkt 3: Orientering fra sekretæren: 

- Næste nyhedsbrev, indlæg sendes hurtigst muligt. Deadline 1. okt.  
 

Punk 4: Orientering fra kassereren: 
- Medlemstallet stiger stille og roligt. 93 medlemmer nu. Det er familie O der har givet med-

lemmer. 
- Alhedeløbet gav et overskud på 1182 kr. 
- MTB-O gav et overskud på 3117 kr.  
- Divisionsmatch gav et overskud på 26.729 kr.  
- Støtte fra DIF foreningspulje, vi har købt et nyt ur, MTR-boks med printer, kabelruller, 40 

stænger til Emit er købt og en printer. Skiltestativer til alhedeløbet er ikke købt.  
- Faste poster trænger til at blive renoveret. Kirsten, Carsten og Kai har været rundt og tjekke 

alle poster. Benny og Kai har været rundt efterfølgende og give alge-rens og mosfjerner og 
nogle er rettet op og flyttet. Der er købt maling, som kan bruges til foråret. Kortene er fra 
2013, så der skal laves nye kort. Jan tilretter kortene. 

 
Punkt 5: Orientering fra Orienterings-udvalget: 

- Evaluering B-løb, positiv tilbagemelding på kort og baner. Der er forslag om at bruge noget 
andet papir til at trykke kort på. Lars prøver at indkøbe en anden slags papir og afprøver 
korttryk. Fri-start kunne være ønskelig. Der er mødt mange tilfredse løbere. Starten kørte 
rigtig fint i år, det har været godt med venteområdet.  

- Status DM-nat, Banelæggere har lavet forslag til baner og start og mål. Ses på kort. Stæv-
neplads er godkendt. Stævneorganisationen er på plads. Der kan opstå mindre ændringer 
til korttegning. Alle får udleveret brikker. Poster fra klubben og Lars-Ole. Der skal bruges 80 
poster. Vi forventer 350-400 løbere. Obs at alle reflekser gås efter. Lars Ole forespørger 
KKIK om leje af telt og borde/bænke 

- Klubmesterskab, 29. okt. i havredal, forslag at rykke det frem næste år, da det kolliderer 
med Höst-open. 

- Natteravne, Karup har de 3 løb d. 26/10, 2/11, 9/11. Der kommer indbydelse. 
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- Nat-klubmesterskab d. 9/11 i sten/ulvedal. 
- Vintertræning, Viborg har lavet en fælleskalender. Jan undersøger om der er lavet en liste.  
- Vinterlang, 7. januar 2023 i Kompedal. Der kommer invitation. Jan undersøger pris på om-

klædningsfaciliteter.  
- Supervinterlang, Lars arrangerer 5 løb. Der kommer invitation. 
- Jan orienterer om arbejdet i naturnationalpark Kompedal, bl.a. omkring drøftelser omkring 

placering af hegn. Næste gang skal der diskuteres fritidsfaciliteter.  
 

Punkt 6: Orientering fra Motions-udvalget: 
- Evaluering af alhedeløbet, der var ikke så mange deltagere med. 27 på MTB. Der skal tæn-

kes på tidspunktet, forslag at flytte det til uge 25 eller 33. Lau og Lars Ole drøfter det. Der 
var tilfredshed med ruterne. Forslag om at droppe 12 km. Det vil spare os for noget opstil-
ling. Så kan vi kalde ruterne halvmaraton, kvartmaraton, 7 og 4 km. Forslag at skrue op for 
annoncering. Sende mail ud til motionsklubber. 

- Klubmesterskab, 5. nov. kl. 13.  
- Lau og Lars har været ved at kigge på trailrun i sdr. Resen naturpark.  
- Der arbejdes på at arrangere Motionsløb i Kjellerup i foråret 2023 på krabbes grønne ring, i 

samarbejde med Kjellerup skytteforening og hallen. Vi skal hjælpe med ruter og afmærk-
ning. Forslag at købe de små trekantet flag til at afmærke ruter. 

 

Punkt 7: Eventuelt: 
- Juleafslutning d. 3. december for alle medlemmer. 

 
Næste møde: 

- Mandag 19. december kl. 19.30. 

 


